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Trading Challenge powered by BiG
O BiG tem experiência na realização de jogos de bolsa em parceria com várias universidades,
contribuindo para a promoção da literacia financeira e do investimento responsável.

Condições
✓

Jogo de bolsa com duração de 3 semanas

✓

Qualquer aluno da universidade pode inscrever-se e participar no jogo, que é gratuito

✓

O jogo é realizado na plataforma multi-ativo BiGlobal Trade

✓

Os participantes podem investir em 30 mil instrumentos financeiros: ações, ETFs, futuros, opções, CFDs

✓

Cada conta tem um montante fictício de €100.000

✓

O ranking é ordenado por valor decrescente das contas no final do jogo

✓

Em caso de empate, o critério de desempate é o número de transações, ganhando o participante cujo
número de transações seja mais elevado
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Calendário

A FEUC
divulga o
jogo durante
o período
entre 19 e
30 de Abril

A FEUC
recolhe as
inscrições no
período
entre 26 de
Abril e 4 de
Maio

A FEUC
fecha as
inscrições e
envia ao BiG
no dia 5 de
Maio uma
lista com os
participantes

O BiG cria as
respetivas
contas e
devolve a
lista com as
credenciais
de acesso de
cada
participante
até 7 de
Maio

A FEUC
distribui as
credenciais
aos
participantes
ea
competição
começa no
dia 12 de
Maio

O BiG irá dar
um webinar
no dia 12 a
explicar
como
funciona
plataforma e
a execução
de
estratégias
de trading

Os
participantes
podem
aprender a
utilizar a
plataforma
através dos
vídeos
tutoriais

As contas
expiram no
final do dia 2
de Junho
(3 semanas
depois)
terminando a
competição

O BiG
comunica o
ranking final
à FEUC

Webinar de boas-vindas
✓

No dia 12 de Maio às 9:30, será transmitido um webinar em direto para os participantes.

✓

O webinar será focado na utilização da plataforma e na execução de estratégias de trading.

✓

Inscreva-se já aqui: https://attendee.gotowebinar.com/register/8852226803629215500
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PRÉMIO

O BiG atribui ao
1.º classificado um voucher
para o curso intensivo de
Investimento/Trading, que se
realiza 2 vezes por ano.
O curso tem um PVP de
€499,99.

Apoio do BiG à negociação
✓

Pode acompanhar notícias e análise de mercado no canal de Telegram do BiG aqui.

✓

Pode inscrever-se nos webinars bi-diários de acompanhamento à negociação:
✓

10:00: https://attendee.gotowebinar.com/register/4336981145758006287

✓

21:05: https://attendee.gotowebinar.com/register/1741136404405485313

✓

Pode subscrever as newsletters do BiG Research aqui.

✓

Pode visualizar os vídeos tutoriais da plataforma BiGlobal Trade.

✓

A todo o momento pode consultar as FAQ da plataforma aqui.
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